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بػؿ ، الدولية في ارسػا  ووادػد النػانوف الػدولييتعاظـ يوما بعد يـو دور المنظمات 
ابعد مف ذلؾ اذ دد اف النانوف الدولي في جوىره وفحواه إلى  اف البعض مف الفنو ذىب

ىو وانوف المنظمات الدولية االمر الذي يعني اف النوادد التي ينظميا ميثػاؽ المنظمػات 
 وما دداىا مصادر ممحنة والمصدر لنوادد النانوف الدولي ساسالدولية ىي التي تعد األ

 .)1)تابعة بياأو 

وال يمكػػف فػػي الووػػت الحاسػػر التسػػميـ بيػػذا الػػرأي دمػػى اطالوػػو، ذلػػؾ اف لسػػيادة  
بعض الػدوؿ الفعالػة والمػةثرة دوره الواسػ  فػي تنييػد ىػذا الػرأي وت صػيص  الدولة وارادة

تنظػيـ العالوػات يومنا ىذا ىو وانوف التعػايش ووػانوف إلى  دمومو، اذ اف النانوف الدولي
الدولية، االمر الذي يجعؿ مف التصػرفات الصػادرة دػف المنظمػات الدوليػة تمثػؿ جػز  ال 

 .)2(يتجزأ مف النانوف الدولي

 رة دف المنظمات الدولية بإرادتياوازا  ىذا وذاؾ ولما كانت التصرفات الصاد
                                                           

، الىظريث العامث للمراراج الدوليث ودورها في ارساء لواعد الماوون الددولي، د. محمد السعيد الدلاق(1)

 .59-55، ص1793، االسكىدريث، مىسأت المعارف

، 2009، د. احمد ابو الوفا، الوسيط فدي المداوون المىظمداج الدوليدث، دار الىالدث العربيدث، المداهرت(2)

 .75ص
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دالنػالمفردة مف ورارات وتوصيات و  نػانوف الػدولي ات ولػواح  ورببػات، تعػد مػف ووادػد الا 
العػػاـ وليػػا الصػػفة الممزمػػة التػػي تتمتػػص بيػػا بػػاوي مصػػادر النػػانوف الػػدولي مػػف معاىػػدات 

وارا  الفنيا  الكبار مف االـ المتمدنة ومبادئ العدؿ  ودرؼ دولي ومبادئ النانوف العامة
 واالنصاؼ .

فينػا  والتحفظ دمى النرارات الدولية اجرا  وانوني حديث النشأة ظير بػإورار اتفاويػة
، واىػػـ اسػػباب ظيػػوره ىػػو الموازنػػة بػػيف دور المنظمػػات 1969لنػػانوف المعاىػػدات لسػػنة 

الدولية المتنامي والمتعػاظـ وبػيف سػيادة الدولػة التػي ينػادي الفنػو الػدولي بسػرورة االبنػا  
انياحيػػػػا. واذا كػػػػاف االمػػػػر كػػػػذلؾ فيػػػػؿ يمكػػػػف لمػػػػدوؿ أو  دمييػػػػا ودػػػػدـ تصػػػػ ير حجميػػػػا

الػدوؿ االدسػا  فػي احػد االجيػزة المنظمػة اف تػتحفظ أو  وليػةاالدسا  فػي المنظمػة الد
ومػػػا ىػػػو السػػػند النػػػانوني الػػػذي ينػػػـو دميػػػو ؟ دمػػػى النػػػرار الػػػدولي بحيػػػث ال يمزميػػػا بأثػػػاره

ر وىؿ اف ىذا التحفظ يمكف اف يعدـ طبيعة النرا؟ التحفظ دمى ورارات المنظمات الدولية
 ؟كمصدر مف مصادر النانوف الدولي

ي مطمبػيف، ن صػص اوليػا لتعريػؼ الػتحفظ والسػند النػانوني الػذي سنتناوؿ ذلؾ فػ
 ينوـ دميو، وفي الثاني نتناوؿ اثر التحفظ دمى النرار الدولي .

تتجمػػػى أىميػػػة الموسػػػوع فػػػي بيػػػاف أىميػػػة الػػػتحفظ دمػػػى : أهميـــة المو ـــوع :اولا 
ظمػة، وىذا التحفظ ود يكوف مف الػدوؿ األدسػا  فػي تمػؾ المن، ورارات المنظمات الدولية

 وبياف مدى اتساؽ ىذا التحفظ مص ميثاؽ المنظمة.

تنبػػص مشػػكمة الموسػػوع فػػي بيػػاف الػػتحفظ دمػػى وػػرارات : إشــلالية المو ــوع: ثانيــاا 
بياف إف كاف ىذا التحفظ وانوني بالنسبة لمدوؿ المتحفظة اـ ال؟ ومػا والمنظمات الدولية 

 .ينتج دف ىذا التحفظ مف إثار

د فػػػي ىػػػذا البحػػػث دمػػػى المػػػنيج االسػػػتنراحي لبيػػػاف نعتمػػػ: منهجيـــة ال  ـــ : ثالثـــاا 
 التحفظ دمى ورارات المنظمات الدولية.

 تعريؼ األوؿدندنا لبحثنا ىذا مطمبيف نتناوؿ في المطمب : هيللية ال   : را عاا 
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ة النانوني، اما في المبحث الثػاني نتنػاوؿ اثػار الػتحفظ ثػـ  اتمػة نسػمنيا أساسالتحفظ و 
 التي توصمنا الييا.اىـ النتاحج والتوصيات 

 األولاملطلب 
 ه القانونيأساستعريف التحفظ و

، الػتحفظ ىػػو اجػػرا  نصػػت دميػػو اتفاويػػة فينػػا لنػػانوف المعاىػػدات، فمػػا ىػػو الػػتحفظ 
ىػػػذا مػػػا ، النػػػانوني الػػػذي يسػػػتند دميػػػو الػػػتحفظ دمػػػى النػػػرارات الدوليػػػة سػػػاسومػػػا ىػػػو األ

النػػانوني  سػػاسي والثػػاني لألتعريػػؼ الػػتحفظ الػػدول األوؿسػػنتناولو فػػي فػػرديف ن صػػص 
 لمتحفظ .

 تعريف الت فظ الدولي: األولالفرع 
وتحفػػػػظ دػػػػف ، )1(االحتػػػػراز ينػػػػاؿ تحفػػػػظ دنػػػػو أي احتػػػػرز )ينصػػػػد بػػػػالتحفظ ل ػػػػة  
ويػده ولػـ : رأيػوأو  تحفػظ وولػو)و، )احترز ولػـ ينػدفص التصػرؼ بشػأنو : مف الشي الشي/
 .)2( يطمنو

مػف  إدػالفنػو ألنانوف المعاىدات الػتحفظ )بينا اما اصطالحا فند درفت اتفاوية ف 
أو  تصػدينياأو  تسميتو يصدر دف الدولػة دنػد توويعيػاأو  كانت صي تو أياجانب واحد 

تعػػديؿ االثػػر النػػانوني ألحكػػاـ أو  وتيػػدؼ بػػو اسػػتبعاد، معاىػػدةإلػػى  انسػػمامياأو  وبوليػػا
 .  3)  ث سريانيا دمى ىذه الدولةمعينة في معاىدة مف حي

مػػػف تطبيػػػؽ  إدفػػػا يػػػؼ ادػػػاله يتسػػػ  اف الػػتحفظ وػػػد يكػػػوف فػػػي صػػورة ومػػف التعر 
 فػي صػورة اسػافةأو  ،في صورة استبداؿ نصػوص بػأ رىأو  ،بعض نصوص المعاىدة

 .)4(نص في حالة سكوت المعاىدة
                                                           

عةدد السددار : خحميدك، خاج العروش مه جدواهر المداموش، ه عةد الرزاق السبيديمحمد به محمد ب (1)

 .221، ص1765، الكويح، ، دار الادايث2احمد فراج ،ج

، 1ط، ، عدددالب الكددددا، المددداهرت1ج، د. احمدددد مرددددار عمدددر، معادددب الللدددث العربيدددث المعا دددرت (2)

 .523،ص2002

 .1767لماوون المعاهداج لسىث  الفمرت )د( مه المادت الثاويث مه اخفاليث فيىا((3

، مىشدددأت المعدددارف، الدىظددديب الددددولي، االحكدددال العامدددث فدددي لددداوون االمدددب، محمدددد طلعدددح اللىيمدددي( (4

 .452-452،ص1791، االسكىدريث
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تصػػػري  صػػػادر دػػػف احػػػدى الػػػدوؿ المشػػػتركة فػػػي معاىػػػدة مػػػا، )بأنػػػو  كمػػػا دػػػرؼ 
اجػال  مػا يكتنفػو مػف أو  تعػديؿ مرمػاهو أ تعرب دف رببتيا في ددـ التنيد بأحػد احكامػو

اف تعمف الدولة التصديؽ دمى اتفاؽ دولػي معػيف، دمػى )بأنو  وكذلؾ درؼ ،)1( بموض
ىػػػػذه أو  تفسػػػػير ىػػػػذا الػػػػنصأو  بعػػػػض نصػػػػوص ىػػػػذا االتفػػػػاؽ،أو  دػػػػدـ ارتباطيػػػػا بأحػػػػد

بأنػػػو  ، ودػػرؼ)2( النصػػوص بطرينػػة معينػػػة تنبميػػا الػػدوؿ اال ػػػرى االطػػراؼ فػػي االتفػػػاؽ
ارادي مػػػػف جانػػػػب واحػػػػد تت ػػػػذه الدولػػػػة بمناسػػػػبة االوػػػػداـ دمػػػػى االرتبػػػػاط بإحػػػػدى  دمػػػػؿ)

المعاىدات مستيدفة مف وراحو الحػد مػف اثػار المعاىػدات المعينػة فػي مواجيتيػا باسػتبعاد 
بإدطا  االحكاـ تفسيرا  اصا يتجػو نحػو تسػييؽ أو  بعض احكاميا مف نطاؽ ارتباطيا

 .  3)  مداىا

عاريؼ يدور موسوديا حػوؿ الػتحفظ الػذي تبديػو الدولػة نالحظ اف جميص ىذه الت 
 ألحكػاـتعػديؿ االثػر النػانوني أو  وبوليا لمعاىدة معينة بنصد اسػتبعادأو  دند انسماميا

امػػا الػػتحفظ دمػػى النػػرارات التػػي تصػػدر دػػف المنظمػػات الدوليػػة فمػػـ ، معينػػة فػػي المعاىػػدة
التعػػاريؼ السػػابنة الػػذكر نجػػد لػػو تعريػػؼ فػػي كتػػب المنظمػػات الدوليػػة لػػذلؾ وفػػي سػػو  

 لمتحفظ سنحاوؿ وسص تعريؼ لمتحفظ دمى النرار الدولي . 

صػادر دػف شػ ص مػف اشػ اص  إدػالفىػو )والتحفظ دمى النرار الدولي برأينػا  
النػػػانوف الػػػدولي بصػػػي ة امتنػػػاع دنػػػد التصػػػويت دمػػػى مشػػػروع تصػػػرؼ صػػػادر بػػػا رادة 

ى تزامػػات التػػي يرتبيػػا التصػػرؼ دمػػاسػػتبعاد االلإلػػى  المنفػػردة لمنظمػػة دوليػػة ييػػدؼ منػػو
الػػػتحفظ دمػػػى التصػػػرؼ الصػػػادر بػػػا رادة  ووػػػد يبػػػدى ،داتنػػػو والحنػػػوؽ التػػػي يمنحيػػػا لػػػو
 دند التصويت دميو . أو  المنفردة دند اوتراح ىذا التصرؼ

                                                           

شارل روسدو، المداوون الددولي العدال، خرجمدث شدكر ة وليفدث وعةدد المحسده سدعد، االهليدث للىشدر ( (1

 .59، ص1729بيروج ،، والدوزيع

د. عةددددد العسيددددس سددددرحان، مةدددداد  المدددداوون الدددددولي العددددال، دار الىالددددث العربيددددث، المدددداهرت، ( (2

 .59،ص1720

مؤسسددددث شددددةاة الاامعددددث ، د. محمددددد سددددامي عةددددد الحميددددد، ا ددددول المدددداوون الدددددولي العددددال( (3

 .393،ص2،1794،ط
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ف المصػػػطم  الػػػدارج والػػػذي يحمػػػؿ نفػػػس معنػػػى الػػػتحفظ فػػػي بعػػػض جوانبػػػو ىػػػو إ 
والػػػذي يعنػػػي حسػػور الدولػػػة العسػػػو فػػػي ، ياالمتنػػاع دػػػف التصػػػويت دمػػػى النػػرار الػػػدول

مػػف احػػد اجيزتيػػا لمجمسػػة الم صصػػة لمتصػػويت دمػػى وػػرار معػػػيف أو  المنظمػػة الدوليػػة
 .  1)ارايجابا دمى النر أو  ال تصوت سمباولكنيا 

وي تمػػؼ الػػتحفظ دمػػى النػػرار الػػدولي دػػف التطبيػػؽ الجزحػػي لمنػػرار الػػدولي فػػي اف  
لنػػػػرار الػػػػدولي االمػػػر الػػػػذي يعنػػػػي اف الدولػػػػة الػػػتحفظ يكػػػػوف دمػػػػى بعػػػػض فنػػػرات وبنػػػػود ا

المتحفظػػة توافػػػؽ دمػػى النػػػرار ولكنيػػا ال تطبػػػؽ بعػػض بنػػػوده، امػػا التطبيػػػؽ الجزحػػي فػػػاف 
أو  فنراتػػو،أو  الشػػ ص النػػانوف الػػدولي ال يوافػػؽ دمػػى النػػرار ولكنػػو يطبػػؽ بعػػض بنػػوده

 يطبؽ النرار لفترة محدودة مف الزمف .
 نطاق الت فظ أو   دود الت فظ

 : نطاؽ محدود كما يميأو  جري التحفظ دمى النرار الدولي بحدود معينةي 

 يجب اف ال يمس التحفظ جوىر النرار الدولي واال دد التحفظ بير مشروع . -1
 يجب اف ال يمس التحفظ ال اية التي مف اجميا استصدر النرار الدولي . -2

 القانوني للت فظ ساساأل: الفرع الثاني

الػػدوؿ االدسػػا  فػػي أو  ي ترتكػػز دميػػو الدولػػة العسػػوالػػذ سػػاسونعنػػي بػػذلؾ األ 
ابدا  تحفظيا دمى تصرؼ صادر دػف االرادة المنفػردة لممنظمػة الدوليػة ووػت التصػويت 

 وبؿ سريانو .أو  دميو

تتجاذب ىػذا االمػر دػدة ارا ، تةسػس الػتحفظ دمػى وجػود نصػوص وانونيػة تبػي   
وادػػػد النانونيػػػة التػػػي تحكػػػـ الػػػتحفظ وا ػػػرى تحرمػػػو، فػػػال مشػػػكمة دنػػػدما تػػػنص بعػػػض الن

يػػػة الػػػتحفظ دمػػػى النػػػرارات إمكانالعالميػػػة منيػػػا دمػػػى  السػػػيماانشػػػطة المنظمػػػات الدوليػػػة و 
الدوليػػة، منيػػا دمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ دسػػتور منسػػمة الصػػحة العالميػػة الػػذي يعطػػي لمػػدوؿ 

                                                           

لعالميددث وااللليميددث د. عةدددة علددي عةددو، المىظمدداج الدوليددث، االحكددال العامددث واهددب المىظمدداج ا (1)

 .174، ص2010، مطةعث جامعث دهون، 2والمدرصصث، ط
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يػػػػػة ابػػػػػالغ المػػػػػدير العػػػػػاـ بتحفظاتيػػػػػا دمػػػػػى المػػػػػواح  التػػػػػي تنررىػػػػػا جمعيػػػػػة الصػػػػػحة إمكان
 .  1)العالمية

ال يبيحو، واف حؿ ىذه أو  ولكف المشكمة تثور دند ددـ وجود نص يبي  التحفظ 
المشػػكمة لػػـ يمػػؽ اىتمامػػا مػػف الفنػػو، فبينمػػا يػػرفض الػػبعض وسػػص تحفظػػات دمػػى النػػرار، 

اف ذلػػؾ يكػػوف مػػف نتيجتػػو ادتبػػار  أسػػاسيػػة ذلػػؾ دمػػى إمكانإلػػى  يػػذىب الػػبعض اال ػػر
جيزة ليا ووة اصدار ورارات مماثمة لتمػؾ التػي تصػدر االجيزة السياسية لممنظمة الدولية ا

دػػف الدولػػة اودػػف دولػػة فػػوؽ الػػدوؿ، كمػػا اف النػػوؿ بػػاف الػػدوؿ تمتػػـز بػػالنرار ميمػػا كانػػت 
الجيػػػاز التنفيػػػذي بمثابػػػة أو  نتيجتػػػو تصػػػويتيا دميػػػو يجعػػػؿ مػػػف الجيػػػاز العػػػاـ لممنظمػػػة

ف الػدوؿ الداحمػة العسػوية يػة الػتحفظ سػيجعؿ مػإمكانكما اف تأكيػد دػدـ ، برلماف فيدرالي
 . 2)كثيرة االست داـ لحؽ الننض 

الػدوؿ دمػى النػرارات الدوليػة أو  ية تحفظ الدولػةإمكانوىناؾ جانب مف الفنو يرى  
النػػانوني الػػذي يسػػتند دميػػو ىػػذا  سػػاسالصػػادرة دػػف المنظمػػات الدوليػػة ولكنػػو يػػرى اف األ

فال يمكف اف ينكر حؽ الدولػة   وؿمف يممؾ االكثر يممؾ اال)التحفظ ىو الناددة الفنيية 
دند تصويتيا دمى النرار اف تصػوت سػده، فػاذا كػاف االمػر كػذلؾ فمػف بػاب اولػى انيػا 
تستطيص اف تتحفظ دمى النرار، الف التصويت سد النرار يمثؿ الكؿ بينما الػتحفظ يمثػؿ 

راي تبنػػي الػػرأي اال يػػر الدتبػػارات ميمػػة ىػػي اف ىػػذا الػػإلػػى  . ويػػذىب الباحػػث 3)االوػػؿ
يوافؽ الحفاظ دمى سيادة الدوؿ االدسا  وددـ المساس بإرادة الدوؿ، كما اف ىذا الراي 
يجعؿ مف العسير اورار ورار يتعارض مص ارادة الػدوؿ بيػر المػةثرة ومسػاواتيا مػص الػدوؿ 
ذات االرادة المػػةثرة وىػػو مػػا يتفػػؽ وميثػػاؽ االمػػـ المتحػػدة الػػذي يػػنص دمػػى المسػػاواة فػػي 

 .  4)ص االدسا  السيادة بيف جمي

                                                           

 .237، ص2002د.احمد ابو الوفا، لاوون المىظماج الدوليث، دار الىالث العربيث، الماهرت،  (1)

 .240المصدر، ذاخه، ص (2)

 .214( د.احمد ابوالوفا، لاوون المىظماج الدوليث، مصدر سابك، ص3)

 .1745( مه ميثاق االمب المدحدت لسىث 2مادت )( مه ال1الةىد ) (4)
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، وسنتعرض لكػؿ اررا  وسػنتناوؿ ذلػؾ فػي اطػار النػرارات الممزمػة وبيػر الممزمػة 
 وكذلؾ في نطاؽ النرارات النساحية .

 القرارات الملزمة وغير الملزمة:اولا: الت فظ على 

ت تمػػػػؼ الصػػػػية الممزمػػػػة لمنػػػػرارات الدوليػػػػة التػػػػي تصػػػػدر دػػػػف المنظمػػػػة الدوليػػػػة،  
الجيػػػػاز أو  نسػػػػبة الموافنػػػػة المطموبػػػػة مػػػػف دػػػػدد ادسػػػػا  المنظمػػػػةوت تمػػػػؼ تبعػػػػا لػػػػذلؾ 

الم تص بإصدار النرارات الممزمة، فيناؾ وػرارات تتطمػب اجمػاع دػدد ادسػا  المنظمػة 
وىناؾ ورارات تتطمب ابمبية موصوفة وىناؾ ورارات تتطمب ابمبية بسيطة وت تمؼ تبعػا 

 . 1)لذلؾ جواز التحفظ مف ددمو

الجيػاز أو  سمف اجمادا صػريحا ألدسػا  المنظمػة الدوليػةففي النرارات التي تت 
الم ػػػتص دا ميػػػا  صػػػدار وػػػرار مػػػا، ىنػػػا ال يمكػػػف ابػػػدا  الػػػتحفظ مػػػف أي مػػػف ادسػػػا  

االدسػا  الػػذيف  فػإف الجيػاز. امػا فػػي النػرارات التػي تتطمػب اجمادػػا سػمنياأو  المنظمػة
يػةثر دمػى صػدور  تحفظػو الأو  امتناع احػدىـ فإف ينص الميثاؽ دمى سرورة موافنتيـ

النرار الػدولي ويبػدو ىػذا االمػر جميػا فػي امتنػاع الػدوؿ االدسػا  فػي مجمػس االمػف دػف 
التصويت دمى النرارات الصادرة دنو وىنا نكوف اماـ امتناع دف التصويت في المساحؿ 

ميثاؽ االمـ المتحدة يتطمب  فإف ففي المساحؿ االجراحية ،الجراحية والمساحؿ الموسوديةا
اف المسػػػػاحؿ إلػػػػى  ويػػػػذىب الفنػػػػو ، 2)النػػػػرار موافنػػػػة تسػػػػعة مػػػػف الػػػػدوؿ االدسػػػػا   وػػػػرار

وجػػوب دنػػد اجتمادػػات  ،االجراحيػػة ىػػي تمثيػػؿ االدسػػا  تمثػػياًل داحمػػًا فػػي منػػر المنظمػػة
 ألدا  السػروريةانشػا  الفػروع الثانويػة  ،المجمػس فػي بيػر منػر المنظمػة ألدسا دورية 

 . 3)المجمس لوظاحفو

دسػػا  مجمػػس االمػػف دػػف التصػػويت فػػي المسػػاحؿ الموسػػودية امػػا فػػي امتنػػاع ا 
وىػػي المسػػاحؿ المتعمنػػة بالفصػػميف السػػادس والسػػابص والتػػي تتطمػػب موافنػػة تسػػعة دوؿ مػػف 

                                                           

 .1742( مه ميثاق االمب المدحدت لعال 29( مه المادت )2( الةىد )1)

 .172مصدر سابك ،ص، ( عةدة علي عةو2)

 .127،ص1790، ، مطةعث شفيك ،بلداد1المىظماج الدوليث ،ط، (حسه العطار3)
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بينيػا الػدوؿ ال مػس داحمػة العسػوية فػػي مجمػس االمػف. فمعػدـ وسػوح نصػوص الميثػػاؽ 
دـ ادتبػار دمػى دػ 1946العمؿ جرى منػذ دػاـ  فإف فيما ي ص االمتناع دف التصويت

االمتنػػاع دػػف التصػػويت بمثابػػة اسػػت داـ لحػػؽ الػػننض سػػوا  امتنعػػت دولػػة واحػػدة اـ كػػؿ 
ممػػػا يعنػػػػي ادػػػداـ النػػػرار الػػػػذي امتنعػػػت الػػػػدوؿ ال مػػػس دػػػػف ، الػػػدوؿ الداحمػػػة العسػػػػوية

 . 1)التصويت دميو 

االمتنػاع دػف التصػويت فػي النػرارات الممزمػػة أو  اف الػتحفظإلػى  ي مػص الباحػث 
دػػدـ صػػدور النػػرار اذا لػػـ يحػػظ بالعػػدد الػػالـز إلػػى  جمادػػا صػػريحا يػػةديالتػػي تتطمػػب ا

اف النسػػػبة المطموبػػػػة مػػػف دػػػػدد االصػػػوات ىػػػػي مػػػف الشػػػػروط الشػػػػكمية  السػػػػيما  صػػػداره
 .  2)الالزمة لصحة االدماؿ النانونية الصادرة دف المنظمة الدولية 

اف تتمتػص إلػى  ة الػدوؿ الكبػرى ادىدكما اف العرؼ الػذي اسػتنر نتيجػة سػيطرة ارا 
االمػر ، بعض التحفظات بنوة تمنحيػا وػدرة ادػداـ النػرارات الصػادرة دػف المنظمػة الدوليػة

الذي يعني اف االرادة المةثرة لتمػؾ الػدوؿ ليػا وػوة اكبػر مػف النػوة التػي لنصػوص الميثػاؽ 
  .وىذه مف الناحية العممية

 ثانياا: الت فظ على القرارات الق ائية 

 تحفظ دمى النرارات الصػادرة مػف االجيػزة النسػاحية الدوليػةمف النادر اف يحدث  
االستشػػارية الصػػػادرة دنيػػػا بػػػؿ اف ذلػػؾ يعػػػد امػػػر بيػػػر مربػػوب بػػػو، دمػػػى انػػػو  اررا أو 

يمكػػف التػػذكير ىنػػا بسػػموؾ بعػػض الػػدوؿ فيمػػا يطمػػؽ دميػػو اسػػـ )الػػتحفظ التمنػػاحي  والػػذي 
ة العػدؿ الدوليػة اف المحكمػة يتمثؿ بذكر الدولة دند وبوليا لال تصاص االلزامي لمحكمػ

ال تنظػػر فػػي االمػػور التػػي يتػػد ؿ فػػي اطػػار السػػمطاف الػػدا مي ليػػذه الػػدوؿ والػػذي تحػػدده 
 . 3)الدوؿ التي وبمت الوالية 
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المحكمة الدولية الجناحية فند نػص دمػى  بإنشا ي وال اص ساساما نظاـ روما األ
 . 1)ددـ جواز وسص أي تحفظ دميو 

 املطلب الثاني
 تحفظثار الآ

ينشأ دف التحفظ دمى النرارات الدولية اثار دديدة ت تمؼ با تالؼ طبيعة النرار  
التحفظ دمى النرار الممـز الذي  فأثارالنرار   صداروكذلؾ با تالؼ النصاب المطموب 

يتطمب اجمادا صريحا ت تمؼ دف اثار التحفظ دمى النرار الممـز الذي يتطمػب اجمادػا 
 .سمنيا 

الػتحفظ دمػى  رثار األوؿاالثار كؿ منيا في فرع مستنؿ ن صص سنتناوؿ ىذه  
الػتحفظ دمػى النػرارات  ألثػربينما ن صص الثاني ، با جماعالنرارات المطموب صدورىا 

 االجماع النسبي .أو  الموصوفة باألبمبيةالمطموب صدورىا 
 اثار الت فظ على القرارات الملزمة: األولالفرع 

 :ط التصويت  األجماعاثار الت فظ عند اشترا-1

ينتسػػي اتبػػاع اسػػموب االجمػػاع بػػالمفيـو المطمػػؽ اف يوافػػؽ جميػػص االدسػػا  فػػي  
، فػػػي جيػػػاز مػػػف اجيزتيػػػا دمػػػى مشػػػروع النػػػرار حتػػػى يمكػػػف اصػػػدارهأو  المنظمػػػة الدوليػػػة

اسػػػتحالة إلػػػى  ويػػػوحي مفيػػػوـ االجمػػػاع اف امتنػػػاع احػػػد االدسػػػا  دػػػف التصػػػويت يػػػةدي
 .  2)صدور النرار دندحذ

بػػدأ االجمػػاع فػػي التصػػويت اوتسػػتو سػػرورة كػػب  جمػػاع النزدػػة الفرديػػة التػػي وم 
كانػت سػاحدة فػػي بدايػة ظيػػور المنظمػات الدوليػػة والعمػؿ دمػػى ترسػية مبػػدأ المسػاواة بػػيف 

كمػا اف مبػدأ االجمػاع يحنػؽ الحمايػة لمػدوؿ الصػ يرة فػي ، الدوؿ االدسػا  فػي المنظمػة

                                                           

المحكمددث الاىا يددث الموا مدداج الدسدددوريث ، المالمددل للمحكمددث الدوليددث الاىا يددث، (د.احمددد ابددو الوفددا1)

 .2005، 3مىشوراج الصليا االحمر الدوليث ،ط، اعداد المسدشار شريف حكب، والدشريعيث

 .119ص، مصدر سابك، (د.محمد سعيد الدلاق2)
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كمػػا انػػو ، مواجيػػة اسػػتبداد الػػدوؿ الكبػػرى مػػف  ػػالؿ دػػدـ الزاميػػا بمػػا لػػـ تمػػـز بػػو نفسػػيا
يفرض دمى جميػص الػدوؿ البحػث دػف حمػوؿ منبولػة مػف جانػب كػؿ الػدوؿ االدسػا  فػي 

 . 1)المنظمة

لنػػػػرارات ال اصػػػػة بنبػػػػوؿ لصػػػػدورىا ا ومػػػػف امثمػػػػة النػػػػرارات التػػػػي تتطمػػػػب اجمادػػػػا 
بمعاىدة م منة ومثاليا البارز االتحاد االوربي  االدسا  في المنظمات الدولية التي تنشأ

الػدوؿ االدسػا   بإجمػاعدسوية أي دولة يتطمػب صػدور وػرار بالموافنػة  حيث اف وبوؿ
 االتحاد االوربي .إلى  في المنظمة وىذا ما تعاني منو تركا االف في سعييا لالنسماـ

يجعػؿ مػػف  با جمػاعاف الػتحفظ دمػى وػرارا مطمػوب صػدوره إلػى  ي مػص الباحػث 
ارادة الدوؿ تتساوى لذلؾ ينب ي العمؿ دمى تسػميف مواثيػؽ المنظمػات الدوليػة نصوصػا 

ادسػػػا  المنظمػػػة ودػػػدـ تحفػػػظ أي دسػػػو  بإجمػػػاعال تجيػػػز تمريػػػر النػػػرارات الميمػػػة اال 
 دمى النرار .

 :ماع ال منياثار الت فظ عند اشتراط الج-2

ىنػػػا يتطمػػػب صػػػدور النػػػرار موافنػػػة صػػػريحة مػػػف جانػػػب بعػػػض الػػػدوؿ التػػػي تعػػػد  
النرار، االمر الذي يعني اف الرفض يجب اف يتـ ابػداةه بصػورة   ورارموافنتيا سرورية 

النػػرار الػػدولي اذا  فيصػػدرصػػريحة، ىنػػا ال يكػػوف لمػػتحفظ أي اثػػر دمػػى النػػرار الػػدولي، 
د االدسا  بالموافنة دمى النػرار. ومثػاؿ ذلػؾ تحفػظ احػدى حاز النسبة المطموبة مف دد

الػػػدوؿ الداحمػػػة العسػػػوية دػػػف طريػػػؽ امتناديػػػا دػػػف التصػػػويت دمػػػى وػػػرار فػػػي المسػػػاحؿ 
الموسودية حاز دمى ابمبية تسعة اصوات مف ادسػا  مجمػس االمػف الػدولي، اذ وازا  

المػػف اسػػتنر العػػرؼ الػػدولي واىػػؿ مجمػػس ا فػػإف الميثػػاؽ دػػف تنظػػيـ ىػػذه الحالػػةسػػكوت 
عسػػوية اسػػت داـ دمػػى دػػدـ ادتبػػار االمتنػػاع دػػف التصػػويت مػػف جانػػب الدولػػة داحمػػة ال

  .لحؽ الننض )الفيتو

 ي يعني سرورة ددـ رفض أي دولة نصىنا يرى الباحث اف االجماع السمن

                                                           

 .426-423ص، مصدر سابك، لاوون المىظماج الدوليث، ( د. احمد ابو الوفا1)
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أو  واف االمتنػػاع دػػف التصػػويت، الميثػػاؽ دمػػى دػػدـ رفسػػيا لمنػػرار حتػػى يصػػدر النػػرار
واف ىػػذه النادػػدة درفيػػة واسػػتنرت فػػي ، ال يمنػػص مػػف صػػدور النػػرار الػػتحفظ دمػػى النػػرار

دمؿ مجمس االمف لمنتسيات مصم  الدوؿ داحمة العسوية وحتػى ال يثيػر امػر الػتحفظ 
 تسارب بيف مصال  تمؾ الدوؿ .

 :الجماع النس يأو  ل ية الموصوفةاثار الت فظ عند اشتراط الغ: الفرع الثاني

فيػػؼ مػػف مبػػدأ االجمػػاع المطمػػؽ واال ػػذ بمبػػدأ االجمػػاع الت إلػػى  ال تػػددو الحاجػػة
النسػػبي دنػػد التصػػويت دمػػى النػػرارات الدوليػػة سػػوى بالنسػػبة لممنظمػػات التػػي تجعػػؿ مػػف 
االجماع الناددة العامة المتبعة  صدار النرارات فييا، ومةدى ىذا المبدأ اف ددـ تحنػؽ 

صػدار النػرار دا ميػا ال الجيػاز الم ػتص بإأو  المنظمػة االجماع مف جانب كؿ ادسا 
يمنػص مػف صػدور النػرار ولكػف النػرار فػي ىػذه الحالػة ال يسػري اال فػي مواجيػة مػف وافػؽ 

وجػػا  ىػػذا المبػػدأ توفينػػا بػػيف اولحػػؾ الػػذيف أرادوا دور اكبػػر لممنظمػػة واولحػػؾ ، دميػػو فنػػط
ومػػف امثمػػة ذلػػؾ مػػا وسػػى بػػو ميثػػاؽ جامعػػة ،  1)الػػذيف أرادوا الػػدفاع دػػف سػػيادة الدولػػة 

وما ينرره ، لدوؿ العربية مف اف ما ينرره المجمس باألجماع بكوف ممـز لجميص االدسا ا
 . 2)باألبمبية بكوف ممـز لمف ينبمو 

اجماع نسبي أو  اثر التحفظ دمى النر ار المطموب صدوره بأبمبية موصوفة إف 
 ال يمنػػص مػػف صػػدور النػػرار ولكنػػو يمنػػص مػػف اف يرتػػب النػػرار اثػػار بحػػؽ مػػف امتنػػص دػػف

إلػػػى  النبػػػوؿ. اف مبػػػدأ النسػػػبية فػػػي التصػػػويت اسػػػتندأو  التصػػػويت دمػػػى النػػػرار بػػػالرفض
ا ػرى تبعػا ألىميػة المنظمػة، ففػي المنظمػات ذات إلػى  معايير م تمفة مف منظمة دوليػة

الطابص المالي مثؿ البنػؾ الػدولي لشنشػا  والتعميػر وصػندوؽ الننػد الػدولي يجػري ادتمػاد 
ار حصػػة كػػؿ دولػػة فػػي رأس مػػاؿ المنظمػػة الدوليػػة وذلػػؾ نسػػبة االصػػوات بنػػا  دمػػى منػػد

 .  3)  دمة لمدوؿ ذات االرادة المةثرة والتي تسعى لفرض ارادتيا دمى باوي الدوؿ

                                                           

 . 116-115مصدر سابك ،ص، ( د.محمد السعيد الدلاق1)

 .1745( مه ميثاق جامعث الدول العربيث لسىث 9(المادت )2)

 .124السعيد الدلاق ،مصدر سابك ،صمحمد (د.3)
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 الخاتمة

جممة مػف االسػتنتاجات والمنترحػات نعرسػيا إلى  بعد اف انيينا بحثنا ىذا توصمنا
 :ادناه

 الستنتاجات 

صادر دػف شػ ص مػف اشػ اص النػانوف الػدولي  إدالفالتحفظ دمى النرار الدولي  -3
 استبعاد اثار ورار الدولي .إلى  يصدر بصورة امتناع دف التصويت ييدؼ

الػػػتحفظ ىػػػو ذاتػػػو االمتنػػػاع دػػػف التصػػػويت دمػػػى النػػػرار الػػػدولي بػػػدليؿ اف الػػػتحفظ  -4
الممتنعة ألثار النرار أو  واالمتناع دف التصويت يستيدؼ استبعاد الدولة المتحفظة

 يا .الدولي دن
لػـ  فػإف و النػانوني فػي ميثػاؽ المنظمػة الدوليػةأساسػيجد التحفظ دمػى النػرار الػدولي  -5

 أسػاسيجز ميثاويا ذلؾ فال مجاؿ لمتحفظ . بير اننا نةيد الرأي الفنيي الناحػؿ بػاف 
 . مف يممؾ االكثر يممؾ االوؿ)التحفظ ىو الناددة النانونية 

ر النػػػرار الػػػدولي دنػػػدما يػػػنص االمتنػػػاع دػػػف التصػػػويت يمنػػػص مػػػف صػػػدو أو  الػػػتحفظ -6
اما في حالة ، الميثاؽ دمى سرورة اجماع االدسا  بالموافنة الصريحة دمى النرار

 ال يمنص مف صدور النرار الدولي . االمتناع فإف اشتراط الرفض الصري 
االبمبيػػػػػة الموصػػػػػوفة تمنػػػػػص مػػػػػف سػػػػػرياف اثػػػػػار النػػػػػرار بحػػػػػؽ أو  التصػػػػػويت النسػػػػػبي -7

 فنط .االدسا  الذيف تحفظو دميو 
 المقتر ات 

العمؿ دمى اف تكوف نصوص الػتحفظ واسػحة وصػريحة تالفيػا لأشػكاؿ الػذي ينػص  -1
فيو مجمس االمف فػي حالػة امتنػاع احػدى الػدوؿ الداحمػة العسػوية مػف التصػويت اذ 

 ال يعد امتناديا ادتراسا 
العمػػؿ دمػػى تعزيػػز مبػػدأ االجمػػاع فػػي التصػػويت دمػػى النػػرارات اليامػػة حتػػى تحػػافظ  -2

فػػػي مواجيػػػة ارادة الػػػدوؿ الكبػػػرى )دوؿ   دوؿ الجنػػػوب)ادة الػػػدوؿ الصػػػ رى دمػػػى ار 
 .  الشماؿ
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 :ـلخــــصــالمـ
 وتوصػيات وػرارات مػف المفػردة بإرادتيػا الدوليػة المنظمػات دػف الصادرة التصرفات

دالنو   التػي الممزمػة الصػفة وليػا العػاـ الدولي النانوف ووادد مف تعد ورببات، ولواح  اتا 
 النػػػانوف ومبػػػادئ دولػػػي ودػػػرؼ ىػػػداتمعا مػػػف الػػػدولي النػػػانوف مصػػػادر بػػػاوي بيػػػا تتمتػػػص
 دمػػى والػػتحفظ واالنصػػاؼ، العػػدؿ ومبػػادئ المتمدنػػة االـ مػػف الكبػػار الفنيػػا  وارا  العامػػة
 المعاىػػدات لنػػانوف فينػػا اتفاويػػة بػػإورار ظيػػر النشػػأة حػػديث وػػانوني اجػػرا  الدوليػػة النػػرارات
 المتنػػػامي ةالدوليػػػ المنظمػػػات دور بػػػيف الموازنػػػة ىػػػو ظيػػػوره اسػػػباب واىػػػـ ،1969 لسػػػنة

 ودػػػدـ دمييػػػا االبنػػػا  بسػػػرورة الػػػدولي الفنػػػو ينػػػادي التػػػي الدولػػػة سػػػيادة وبػػػيف والمتعػػػاظـ
 فػػػػي االدسػػػػا  لمػػػػدوؿ يمكػػػػف فيػػػػؿ كػػػػذلؾ االمػػػػر كػػػػاف واذا. انياحيػػػػاأو  حجميػػػػا تصػػػػ ير
 النػػػرار دمػػى تػػتحفظ اف المنظمػػػة االجيػػزة احػػد فػػي االدسػػػا  الػػدوؿأو  الدوليػػة المنظمػػة
 .بأثاره يمزميا ال بحيث الدولي
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ABSTRACT: 

The acts of international organizations with their sole will are 

decisions, recommendations, declarations, regulations and wishes 

which are considered to be the rules of public international law 

and have the binding character of the other sources of 

international law, international conventions, general principles of 

law, the opinions of the great jurists of civilized motherhood, 

principles of justice and fairness, International Legal action has 

emerged with the adoption of the Vienna Convention on the Law 

of Treaties of The main reason for its emergence is the balancing 

of the role of the growing and growing international organizations 

and the sovereignty of the state, which calls for international 

jurisprudence to preserve them and not to reduce their size or end 

them. If that is the case, can the member states of the international 

organization or the member states of one of the organs of the 

Organization be able to reserve the international resolution so that 

it does not have to raise it. 


